
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

  

 

H O T Ă R Â R E  

 

 

privind : stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul  

    contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de  

    specialitate al primarului comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman și  

    pentru aleșii locali, începând cu 1 iulie  2022 . 

 

 Consiliul Local al comunei Drăgănești de Vede, întrunit în ședință ordinară de lucru 

în data de 16.06.2022,   

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Drăgănești de Vede, județul 

Teleorman înregistrat sub nr. 2459_din 19.05. 2022 ; 

- Raportul secretarului general al comunei Drăgănești de Vede înregistrat sub nr. 

2460 din 19.05.2022 ; 

- Procesul – verbal de negociere a salariilor pentru funcțiile publice și personalul 

contractual din cadrul Primăriei comunei Drăgănești de Vede, încheiat între 

ordonatorul principal de credite și reprezentanții salariaților, înregistrat sub nr. 2461 

din 19.05.2022; 

- prevederile art.1 alin.(3), art.3 alin.(1) și alin.(4), art.11 alin.(1) – (4) și art.13 

alin.(1) din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile Anexei nr.VIII, cap.I, lit.A pct.III și cap.II lit.A pct.IV la Legea -cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare ;  

- Anexa nr.IX pct.C - nr.crt.15 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

țară garantat în plată ; 

- prevederile art.45 din Legea nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 

2022 ; 

- prevederile art.212 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, 

alin.(1), alin.(3), lit.e), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
  

 



H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

Art.1. Începând cu 1 iulie 2022, se stabilesc salariile de bază, fără sporuri, pentru 

funcțiile publice din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Drăgănești de Vede, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Începând cu 1 iulie 2022, se stabilesc salariile de bază, fără sporuri, pentru 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Drăgănești de Vede, conform Anexei nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta. 

Art.3. (1) Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei 

Drăgănești de Vede, pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10 %  din 

indemnizaţia lunară a primarului. 

(2) Calculul indemnizației se realizează în baza prezenței consilierilor locali la 

ședințe, centralizată de către secretarul general al comunei Drăgănești de Vede. 

 Art.4.  Primarul comunei Drăgănești de Vede și Compartimentul Contabilitate, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al Comunei 

Drăgănești de Vede, Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru exercitarea 

controlului privind legalitatea, Primarului comunei Drăgănești de Vede, compartimentelor 

și persoanelor interesate pentru luare la cunoștință și punere în aplicare și se va afișa la 

sediul Primăriei comunei Drăgănești de Vede . 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Șerban Marcel 

 

 

 

 

 

 

                 Contrasemnează,  

                    Secretar general al UAT,  

                      Stegaru Laura-Loredana   

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, 

Nr. 18 / 16.06.2022  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) (majoritate simplă) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi 

“pentru”, __--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 11 consilieri în funcţie, din care 11 prezenţi. 
 



        

 

CONSILIUL LOCAL                                               Anexa nr.1 la HCL nr. 18/16.06. 2022 

 

AL COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

 

                                                                           

 

                                                                                   

 

 

 

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE  

DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE”  

DIN APARATUL DE SPECIALITATE  

AL PRIMARULUI COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE  

 

 

1. Funcții publice de conducere  

 

Nr. 

crt. 

Funcția Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază 

- lei - 

1. SECRETAR GENERAL AL U.A.T. S 5890 

Notă : Salariul de bază prevăzut în tabel cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel  

           Maxim 

 

2. Funcțiile publice generale de execuție :  

 

 

 

 

           Președinte de ședință, 

                 Șerban Marcel 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                              Secretar general UAT 

                                                                                        Laura-Loredana STEGARU 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilor 

Salariile de bază/gradație  

- lei -  

0 1 2 3 4 5 

1. Consilier/ 

consilier 

juridic/expert/ 

inspector 

Superior S 4450 4784 5024 5276 5408 5544 

Principal S 4230 4548 4776 5015 5141 5270 

Asistent S 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

Debutant S 3220 4362 3636 3818 3914 4012 

2. Referent Superior M 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

Principal M 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Asistent M 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Debutant M 3100 3333 3500 3675 3767 3862 



 

 

 

 

 

 
CONSILIUL LOCAL       Anexa nr.2 la HCL nr.18/16.06.2022 

AL COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

 

 

 

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE  

DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE”  

DIN APARATUL DE SPECIALITATE  

AL PRIMARULUI COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE  

 

 
Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale : 

 

 

Notă : Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, 

potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea 

funcțiilor de la cabinetul primarului comunei 

 

 

           Președinte de ședință, 

                 Șerban Marcel 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                              Secretar general UAT 

                                                                                        Laura-Loredana STEGARU 

Nr. 

crt. 

Funcția  Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilo

r 

Salariile de bază/gradație  

- lei -  

0 1 2 3 4 5 

1. Consilier, 

expert, 

inspector de 

specialitate 

IA S 3930 4225 4437 4659 4776 4896 

I S 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

II S 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Debutant S 3100 3333 3500 3675 3767 3862 

2. Referent IA M 3510 3774 3869 4063 4165 4270 

I M 3270 3516 3692 3877 3974 4074 

II M 3040 3268 3432 4604 3695 3788 

Debutant M 2800 3010 3161 3320 3403 3489 

3. Paznic  M, G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

4. 
Șofer 

I M/G 2650 2849 2992 3142 3221 3302 

II M/G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

5. 

Muncitor 

calificat 

I M/G 2650 2849 2992 3142 3221 3302 

II M/G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

III M/G 2570 2763 2902 3048 3125 3204 

IV M/G 2550 2742 2878 3022 3098 3176 

6. Muncitor 

necalificat 

I M/G 2570 2763 2902 3048 3125 3204 

II M/G 2550 2742 2878 3022 3098 3176 



 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

Tel.: 0347 404 840 

e_mail : primariadraganestidevede@yahoo.com 

P R I M A R  

Nr. 2459 din 19.05.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile publice și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman și pentru aleșii locali,  

începând cu 1 iulie 2022 

 

 Onorat Consiliu, 

        În calitate de ordonator de credite, în conformitate cu prevederile art. 11 alin (3) din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, înaintez Consiliului local, spre aprobare, proiectul 

de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgănești de Vede. 

 Ultima stabilire a salariilor a fost prin H.C.L. nr. 7 / 31.01.2018, însă constat că în 

forma în care a fost aprobată, încalcă prevederile art.10 din Legea-cadru nr.153/2017, cu 

modificările și completările ulterioare conform căruia : ” (1) Salariile de bază sunt 

diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații. 

    (2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, 

corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate 

publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația 

lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele nr. I-IX, precum și a 

personalului militar, politiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul 

administrației penitenciare. 

(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcțiile de executie sunt 

la gradația 0. 

(4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, 

precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut 

la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele: 

…” 



H.C.L. nr.7/2018 a fost aprobată cu încălcarea prevederilor art.6 lit.f) din Legea 

nr.153/2017 cu modificările și completările ultrioare : ” principiul ierarhizării pe 

verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în functie de complexitatea și 

importanța activității desfășurate”. 

În această hotărâre, salariile au fost stabilite nominal (pentru fiecare salariat al 

instituției noastre), neexistând o ierarhizare care să țină cont de criteriile generale, care au 

ca fundament :  

 - cunoștințe și experiență; 

- complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților; 

- judecata și impactul deciziilor; 

- responsabilitatea, coordonarea și supervizarea; 

- dialog social și comunicare; 

- condiții de muncă; 

- incompatibilitățile și regimurile speciale. 

așa cum sunt prevăzute  de art.8 alin.(1) din Legea nr.153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Potrivit art.11 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din 

aparatul propriu al primăriilor și consiliilor locale, așa cum este cazul nostru, salariile de 

bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizației sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. 

Potrivit alin.(2) stabilirea salariilor lunare potrivit alin.(1) se realizează de către 

ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art.25 din legea mai sus amintită; astfel, 

potrivit art.25 alin.(1) suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget 

pentru fiecare ordonator de credite, nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a 

soldelor de funcție/salariilor de funcție , soldelor de grad/salariilor gradului profesional 

deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de 

încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.   

Potrivit Anexei nr.IX, pct.C nr.16 din Legea nr.153/2017, coeficientul 

corespunzător indemnizației de primar este 4,  iar pentru funcția de viceprimar (nr.crt.28) 

este 3 pentru comunele până la 3000 locuitori, cum este cazul nostru. 

Indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se 

stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexă cu salariul de bază minim brut 

pe țară garantat în plată.  

Având în vedere prevederile art.I din O.U.G. nr.130/2021 privind unele masuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative : ”(2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-

cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2022, incepand cu 

data de 1 ianuarie, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile 

asimilate acestora, prevazute in anexa nr. IX la Legea cadru nr. 153/2017, cu modificarile 

si completarile ulterioare, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2021.” 

Indemnizația primarului rămâne deci, 8.320 lei, iar cea a viceprimarului 6.240 lei. 

Tot la nivelul lunii decembrie 2021 vor rămâne și indemnizațiile consilierilor locali. 

      Potrivit art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017, nivelul veniturilor salariale se 

stabilește, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, cu încadrarea 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. 



 Cheltuielile de personal prevăzute în buget ne permit stabilirea unor noi salarii 

pentru personalul din aparatul de specialitate. 

 În urma consultării cu reprezentanții salariaților, salariile care vor fi stabilite 

începând cu 1 iulie 2022, sunt următoarele :  
1. Funcții publice de conducere  

 

Nr. 

crt. 

Funcția Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază 

- lei - 

1. SECRETAR GENERAL AL U.A.T. S 5890 

Notă : Salariul de bază prevăzut în tabel cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim       

2. Funcțiile publice generale de execuție :  

 

 
3. Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale : 

 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilor 

Salariile de bază/gradație  

- lei -  

0 1 2 3 4 5 

1. Consilier/ 

consilier 

juridic/expert/ 

inspector 

Superior S 4450 4784 5024 5276 5408 5544 

Principal S 4230 4548 4776 5015 5141 5270 

Asistent S 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

Debutant S 3220 4362 3636 3818 3914 4012 

2. Referent Superior M 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

Principal M 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Asistent M 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Debutant M 3100 3333 3500 3675 3767 3862 

Nr. 

crt. 

Funcția  Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilo

r 

Salariile de bază/gradație  

- lei -  

0 1 2 3 4 5 

1. Consilier, 

expert, 

inspector de 

specialitate 

IA S 3930 4225 4437 4659 4776 4896 

I S 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

II S 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Debutant S 3100 3333 3500 3675 3767 3862 

2. Referent IA M 3510 3774 3869 4063 4165 4270 

I M 3270 3516 3692 3877 3974 4074 

II M 3040 3268 3432 4604 3695 3788 

Debutant M 2800 3010 3161 3320 3403 3489 

3. Paznic  M, G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

4. 
Șofer 

I M/G 2650 2849 2992 3142 3221 3302 

II M/G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

5. 

Muncitor 

calificat 

I M/G 2650 2849 2992 3142 3221 3302 

II M/G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

III M/G 2570 2763 2902 3048 3125 3204 

IV M/G 2550 2742 2878 3022 3098 3176 

6. Muncitor 

necalificat 

I M/G 2570 2763 2902 3048 3125 3204 

II M/G 2550 2742 2878 3022 3098 3176 



Notă : Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, 

potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea 

funcțiilor de la cabinetul primarului comunei. 

 

Drept pentru care, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată .  
 

 

 

P R I M A R ,  

Stanciu Marius 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

Tel./fax :0347 404 840 

e_mail :primariadraganestidevede@yahoo.com________ 

Nr. 2460/ 19.05. 2022 

 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarâre privind stabilirea salariilor de bază fără sporuri, pentru funcțiile 

publice și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman și 

pentru aleșii locali, începând cu 1 iulie 2022 

 

Subsemnata Stegaru Laura-Loredana – secretar general al UAT Drăgănești de 

Vede,  

Având în vedere proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază fără 

sporuri, pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Drăgănești de Vede, 

județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 iulie 2022 și referatul de aprobare 

al primarului comunei Drăgănești de Vede,  

Refer următoarele :  

Așa cum au fost aprobate ultima dată salariile prin H.C.L. nr. 7 / 31.01.2018, 

salariile de bază nu au fost diferețiate pe funcții, grade/trepte și gradații.  

Știm foarte bine că legiuitorul a stabilit clar prin Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 

că fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, 

corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, iar tranșele de vechime în muncă în 

funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare 

acestora sunt calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în 

gradație și incluse în acesta. 

În afara faptului că prin această hotarâre salariile au fost stabilite nominal, 

constatăm că a fost încălcat principiul ierarhizării (pe verticală, cât și pe orizontală), 

neținându-se cont nici de criteriile generale, care au ca fundament :  

           - cunoștințe și experiență; 

- complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților; 



- responsabilitatea, coordonarea și supervizarea; 

- condiții de muncă; 

- etc. 

 Având în vedere faptul că autoritățile administrației publice locale au dreptul de 

decizie referitor la stabilirea al salariului de bază pentru această categorie din sistemul 

bugetar și dispunând în bugetul local de resursele necesare, consider că proiectul de 

hotărâre al primarului comunei Drăgănești de Vede a fost inițiat cu respectarea 

prevederilor legale, în sensul că stabilirea salariilor lunare se realizează, cu respectarea 

prevederilor art.11 alin.(4) și art.25 din legea mai sus amintită. 

 Drept pentru care, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată .  

 

Secretar general al UAT, 

Stegaru Laura-Loredana 
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

Tel.fax/0347 404 840 

e_mail : primariadraganestidevede@yahoo.com 

 

Nr.  2461 / 19.05.2022 

 

 

PROCES – VERBAL  

            Încheiat azi, 19.05.2022  între : 

 

 

- Primar Stanciu Marius, ordonator principal de credite  

- Stegaru Laura-Loredana, Negreanu Iuliana-Gabriela, Udrea Jeni-Aurora și Pereanu 

Iulian  în calitate de reprezentanți ai salariațiilor Primăriei comunei Drăgănești de 

Vede, județul Teleorman. 

 

Obiectul prezentului proces verbal îl constituie consultarea noilor grile de salarizare 

propuse de ordonatorul de credite . Negocierea are loc în temeiul dispozițiilor art.11 

alin.(1) din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare . 

 
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL FAMILIEI 

OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE  

 

1. Funcții publice de conducere  

 

Nr. 

crt. 

Funcția Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază 

- lei - 

1. SECRETAR GENERAL AL U.A.T. S 5890 

Notă : Salariul de bază prevăzut în tabel cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel  

           maxim 

 



2. Funcțiile publice generale de execuție :  

 

3. Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale : 

 

Notă : Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, 

potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea 

funcțiilor de la cabinetul primarului comunei. 

 

 

 Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces – verbal în 2 exemplare . 

 

 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 

P R I M A R,  

Stanciu Marius 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilor 

Salariile de bază/gradație  

- lei -  

0 1 2 3 4 5 

1. Consilier/ 

consilier 

juridic/expert/ 

inspector 

Superior S 4450 4784 5024 5276 5408 5544 

Principal S 4230 4548 4776 5015 5141 5270 

Asistent S 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

Debutant S 3220 4362 3636 3818 3914 4012 

2. Referent Superior M 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

Principal M 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Asistent M 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Debutant M 3100 3333 3500 3675 3767 3862 

Nr. 

crt. 

Funcția  Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilor 

Salariile de bază/gradație  

- lei -  

0 1 2 3 4 5 

1. Consilier, 

expert, 

inspector de 

specialitate 

IA S 3930 4225 4437 4659 4776 4896 

I S 3710 3989 4189 4399 4509 4622 

II S 3430 3688 3873 4067 4169 4274 

Debutant S 3100 3333 3500 3675 3767 3862 

2. Referent IA M 3510 3774 3869 4063 4165 4270 

I M 3270 3516 3692 3877 3974 4074 

II M 3040 3268 3432 4604 3695 3788 

Debutant M 2800 3010 3161 3320 3403 3489 

3. Paznic  M, G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

4. 
Șofer 

I M/G 2650 2849 2992 3142 3221 3302 

II M/G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

5. 

Muncitor 

calificat 

I M/G 2650 2849 2992 3142 3221 3302 

II M/G 2600 2795 2935 3082 3160 3239 

III M/G 2570 2763 2902 3048 3125 3204 

IV M/G 2550 2742 2878 3022 3098 3176 

6. Muncitor 

necalificat 

I M/G 2570 2763 2902 3048 3125 3204 

II M/G 2550 2742 2878 3022 3098 3176 



 

 

 

 

REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR, 

 

Stegaru Laura-Loredana ____________ 

Negreanu Iuliana-Gabriela ____________ 

Udrea Jeni-Aurora  ____________ 

Pereanu Iulian   ____________ 


